


t In dankbare herinnering aan 

Albertus Franciscus 
Borghuis · 

Emeritus pastoor van de St. Paulusparochie 
te Enschede. Geboren te Haaksbergen 23 ok
tober 1918. Priester gewijo op 20 juli 1947. 
Kapelaan te Vasse-Mander, Zeddam, Kampen 

,,H, en Oldenzaal. Daarna pastoor te Lent en te 
Enschede. Sinds 1990 emeritus te Haaks
bergen. Overleden te Enschede op 15 april 
1994 en begraven te Haaksbergen op woens
dag 20 april d.a.v. 

Het onverwachtse afscheid van Bertus is voor 
ons allen een grote schok, met name zijn 
naaste familie en huishoudster waarmee hij 
alti)d een zeer nauwe band onderhield. Op
gegroeid in een overtuigd godsdienstig gezin 
wilde hij van jongsaf graag priester worden 
om zo anderen het meest van dienst te kun
nen zijn. Daaraan heeft hij 47 jaar zijn energie 
gegeven, daarbij gesterkt door het voorbeeld 
van vrome voorgangers als mgr. A. Ariëns 
die bij hem hoog stond aangeschreven. Zijn 
eenvoud en sober leven en zijn liefde voor 
de Kerk van Christus, waarbij zijn humoris
tische inslag, maakte hem tot een gewaar-

deerd en bemind collega onder de priesters. 
Hij kreeg gemakkelijk contact met de mensen 
en genoot de laatste jaren van de vele rela
ties met zijn oude Haaksbergen. Tot het einde 
wilde hij graag dienstbaar blijven aan de 
mensen en voelde zich gelukkig als hij te
midden van hen de H. Eucharistie mocht 
vieren. Bij de jaarlijkse rondgang voor de 
vastenactie nam hij zelf steevast enkele 
wijken voor zijn rekening om ook anderen te 
doen delen met de noodlijdenden. Daarbij 
ondervond hij ovenzeer waardering en hulp 
van mensen met een andere geloofsover
tuiging 

Dierbare broer, zwager, oom en vriend van 
ve len, hartelijk dank voor je meeleven en je 
interesses voor ieder van ons. 

Moge de goede God je nu de rust en de 
vrede geven die we hier op aarde immers 
nooit kunnen vinden. 

H. Maria, Ariëns en alle heilige vrienden van 
God wees onze voorspraak. 


